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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2021-10-29

KS 2021.1115

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2021-10-29, kl. 15.00–17.25

Beslutande

Johan Bolinder (M), Ordförande
Nicklas Olsson (M), 1:e vice ordförande
Åsa Ekblad (M)
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD), 2:e vice ordförande
Jörgen Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S), justerare
Babak Rahimi (V)
Sven Strandberg (KV)

Närvarande ersättare

Bianka Berg (M)
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Ingemar Johansson (C)
Claes-Göran Kullberg (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Jessica Möller (S)
Tommy Göransson (S)

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör

Paragrafer

§ 242–249, varav § 242–245 och 248 justerades omedelbart

Justerade paragrafer

§ 246–247 och 249

Justering

Protokollet har justerats digitalt.

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

2 (20)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2021-10-29

KS 2021.1115

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

KS § 242

Förändringar i föredragningslistan

3

KS § 243

Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om beredningsutskottet

5

KS § 244

Val av ledamöter och ersättare samt presidium i beredningsutskottet

6

KS § 245

Komplettera sammanträdesplan

12

KS § 246

Anställning av förvaltningschef serviceförvaltningen

13

KS § 247

Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt översvämningsdirektivet bordlagt ärende

14

KS § 248

Initiativ från Magnus Alm (S) m.fl. om demokrati - återremitterat ärende

15

KS § 249

Delårsrapport per 2021-08-31 - bordlagt ärende

19
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-29

Förändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan enligt följande:
2 Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om
beredningsutskott.
3 Val av ledamöter och ersättare samt presidium i beredningsutskottet
4 Komplettering av sammanträdesplanen
5 Anställning av förvaltningschef serviceförvaltningen
6 Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt översvämningsdirektivet bordlagt ärende
7 Initiativ om demokrati - återremitterat ärende
8 Delårsrapport per 2021-08-31 - bordlagt ärende.
Kommunstyrelsen beslutar att de tillagda ärendena ska justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Följande ärenden läggs till föredragningslistan:
•
•
•
•

Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om
beredningsutskott.
Val av ledamöter och ersättare samt presidium i beredningsutskottet
Komplettering av sammanträdesplanen
Initiativ om demokrati - återremitterat ärende.

Lena Axelsson (S): De tillagda ärendena ska behandlas före övriga ärenden
på dagordningen. De tillagda ärendena ska omedelbart justeras.
Johan Bolinder (M): Ärendena ska behandlas i följande ordning:
2 Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om
beredningsutskott.
3 Valärende
4 Komplettering av sammanträdesplanen
5 Anställning av förvaltningschef serviceförvaltningen
6 Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt översvämningsdirektivet bordlagt ärende
7 Initiativ om demokrati - återremitterat ärende
8 Delårsrapport per 2021-08-31 - bordlagt ärende.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan enligt följande:
2 Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om
beredningsutskott.
3 Val av ledamöter och ersättare samt presidium i beredningsutskottet
4 Komplettering av sammanträdesplanen
5 Anställning av förvaltningschef serviceförvaltningen
6 Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt översvämningsdirektivet bordlagt ärende
7 Initiativ om demokrati - återremitterat ärende
8 Delårsrapport per 2021-08-31 - bordlagt ärende.
Samt att de tillagda ärendena ska omedelbart justeras.

Sida

4 (20)

Dokumenttyp

Protokoll

KS § 243

Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-29

Initiativ från Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) om
beredningsutskottet
Ärendenummer KS 2021.1394
Kommunstyrelsens beslut
Initiativet bifalles vilket innebär att beredningsutskottet utökas genom att
inrätta tre ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Kent Olsson (SkuP), Lars Nyström (SD) och moderaterna genom Åsa
Ekblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Alm (S) och Lena Axelsson (S) föreslår i en skrivelse att
kommunstyrelsen beslutar följande:
- att utöka beredningsutskottet genom att inrätta tre ersättare.
- att besluta om omedelbar justering så val kan förrättas skyndsamt.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2021-10-29.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Initiativet bifalles.
Lena Axelsson (S): Initiativet bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Initiativet bifalles.
Lars Nyström (SD): Initiativet avslås med hänvisning till att ärendet inte är
berett då det saknas tjänsteskrivelse och redogörelse för vilka ekonomiska
konsekvenser förslaget innebär.
Sven-Åke Strandberg (KV): Initiativet bifalles.
Åsa Ekblad (M): Initiativet avslås med hänvisning till att ärendet inte är
berett då det saknas tjänsteskrivelse och redogörelse för vilka ekonomiska
konsekvenser förslaget innebär.
Kent Olsson (SkuP): Initiativet avslås med hänvisning till att ärendet inte är
berett då det saknas tjänsteskrivelse och redogörelse för vilka ekonomiska
konsekvenser förslaget innebär.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativet.
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Val av ledamöter och ersättare samt presidium i
beredningsutskottet
Ärendenummer KS 2018.981
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamöter i beredningsutskottet för resterande av mandatperioden utses:
1. Lena Axelsson (S)
2. Johan Bolinder (M)
3. Magnus Alm (S)
4. Jörgen Lidfeldt (-)
5. Nicklas Olsson (M)
6. Solbritt Lundgren (C)
7. Lars Nyström (SD).

Till ersättare i beredningsutskottet för resterande av mandatperioden utses:
1. Jimmy Nilsson (-)
2. Åsa Ekblad (M)
3. Sven-Åke Strandberg (KV).

Till ordförande utses Lena Axelsson (S).
Till 1:e vice ordförande utses Magnus Alm (S).
2:e vice ordförande hålls vakant.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Kent Olsson (SkuP) Lars Nyström (SD) och moderaterna genom Åsa
Ekblad (M) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag till förmån
för Kent Olssons (SkuP) förslag om återremiss.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-04, § 234, bl a att inrätta ett
beredningsutskott bestående av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e viceoch 2:e vice ordförande.
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2021-10-29

Kommunstyrelsen beslutade tidigare idag att beredningsutskottet utökas
med tre ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet - återremiss
Kent Olsson (SkuP): Ärendet återemitteras.
Lars Nyström (SD): Kent Olssons (SkuP) förslag bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång – återremiss
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att återemittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Resultatet från omröstningen anges under rubriken omröstning - återremiss.
Omröstning – återremiss
Vid härefter verkställd omröstning avges 5 ja-röster mot 8 nej röster vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Följande ledamöter röstade ja:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP) och Lars Nyström (SD)
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (V), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Sven-Åke Strandberg (KV)
och Babak Rahimi (V).
Förslag till beslut under sammanträdet - bordläggning
Kent Olsson (SkuP): Ärendet bordläggs då det är tveksamt om Magnus Alm
(S) är valbar.
Sven-Åke Strandberg (KV): Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång – bordläggning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Förslag till beslut under sammanträdet – proportionellt val av
ledamöter och ersättare
Magnus Alm (S): Nominerar följande ledamöter:
Lena Axelsson (S)
Magnus Alm (S)
Jörgen Lidfeldt (-)
Solbritt Lundgren (C).
Lars Nyström (SD): Val av ledamöter och ersättare ska ske genom
omröstning och proportionellt valsätt.
Beslutsgång – proportionellt val av ledamöter
Ordföranden ställer proposition på om val ska ske genom omröstning och
proportionellt valsätt och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Valkontrollanter

Ledamoten Roland Hansson (S) och kanslichef Christian Björkqvist utses
till valkontrollanter.
Krav på valsedlarna

Kanslichefen upplyser om innehållet i lagen om proportionella val och vilka
krav som gäller för valsedlarna.
Valsedlar som är enkla, omärkta och lika till storlek, material och färg delas
ut.
Även blanka valsedlar tillhandhålls.
Kontroll av valurnan

Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom.
Upprop och avlämning av valsedlar

En och en av ledamöterna ropas upp och det protokollförs för var och en om
de röstat. De röstande lämnar efter uppropet sina valsedlar i valurnan.
Omröstningen avslutas.
Granskning av valsedlar

Valsedlarna tas upp ur urnan och det konstateras att antalet valsedlar
överensstämmer med antalet röstande.
Valsedlarna är giltiga enligt lagen om proportionella val.
Sortering av valsedlar

Valsedlar sorteras på valsedelsgrupp efter beteckning för valsamverkan.
Namnlistorna är identiska inom respektive valsedelsgrupp.
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2021-10-29

Fördelning av de sju ledamöterna

Jämförelsetalet för fördelning av de sju platserna som ledamöter bestäms av
det antal röster som valsedelsgruppen fått så länge gruppen inte fått någon
plats. För varje gång en grupp tilldelats en plats, ska jämförelsetalet
beräknas så att gruppens röstetal delas med det antal som motsvarande de
antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med ett. Vid lika jämförelsetal
ska avgörandet ske genom lottning.
Jämförelsetalen (innan någon plats tilldelats) blir: Nya gruppen: 8 och De
folkvalda: 5.
Resultatet

Platserna besätts med partiernas kandidater i den ordning de förts upp på
respektive partis lista, varvid första platsen tilldelas den som står högst upp
på listan, andra platsen den som står under och så vidare.
Plats

Jämförelsetal

Valsedelsgrupp

Ledamot

1

8

Nya gruppen

Lena Axelsson (S)

2

5

De folkvalda

Johan Bolinder (M)

3

8/2=4

Nya gruppen

Magnus Alm (S)

4

8/3=2.67

Nya gruppen

Jörgen Lidfeldt (-)

5

5/2=2,5

De folkvalda

Nicklas Olsson (M)

6

8/4=2

Nya gruppen

Solbritt Lundgren (C)

7

5/3=1.67

De folkvalda

Lars Nyström (SD)

Beslutsgång – proportionellt val av ersättare
Ordföranden ställer proposition på om val ska ske genom omröstning och
proportionellt valsätt och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Valkontrollanter

Ledamoten Roland Hansson (S) och kanslichef Christian Björkqvist utses
till valkontrollanter.
Krav på valsedlarna

Kanslichefen upplyser om innehållet i lagen om proportionella val och vilka
krav som gäller för valsedlarna.
Valsedlar som är enkla, omärkta och lika till storlek, material och färg delas
ut.
Även blanka valsedlar tillhandhålls.
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Kontroll av valurnan

Valurnan kontrolleras och det konstateras att den är tom.
Upprop och avlämning av valsedlar

En och en av ledamöterna ropas upp och det protokollförs för var och en om
de röstat. De röstande lämnar efter uppropet sina valsedlar i valurnan.
Omröstningen avslutas.
Granskning av valsedlar

Valsedlarna tas upp ur urnan och det konstateras att antalet valsedlar
överensstämmer med antalet röstande.
Valsedlarna är giltiga enligt lagen om proportionella val.
Sortering av valsedlar

Valsedlar sorteras på valsedelsgrupp efter beteckning för valsamverkan.
Namnlistorna är identiska inom respektive valsedelsgrupp.
Fördelning av de tre ersättarna

Jämförelsetalet för fördelning av de 3 platserna som ersättare bestäms av det
antal röster som valsedelsgruppen fått så länge gruppen inte fått någon plats.
För varje gång en grupp tilldelats en plats, ska jämförelsetalet beräknas så
att gruppens röstetal delas med det antal som motsvarande de antal platser
som gruppen har tilldelats, ökat med ett. Vid lika jämförelsetal ska
avgörandet ske genom lottning.
Resultatet

Platserna besätts därefter med partiernas kandidater i den ordning de förts
upp på respektive partis lista, varvid första platsen tilldelas den som står
högst upp på listan, andra platsen den som står under och så vidare.
Plats

Jämförelsetal

Valsedelsgrupp

Ledamot

1

8

Nya gruppen

Jimmy Nilsson

2

5

De folkvalda

Åsa Ekblad

3

8/2=4

Nya gruppen

Sven-Åke Strandberg

Förslag till beslut under sammanträdet - presidium
Magnus Alm (S): Nominerar Lena Axelsson (S) som ordförande och sig
själv som 1:e vice ordförande.

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-29

Beslutsgång - presidium
Ordföranden ställer proposition på om Lena Axelsson (S) kan utses till
ordförande och Magnus Alm (S) kan utses till 1:e vice ordförande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Löneenheten.
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Komplettera sammanträdesplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera sammanträdesplanen med två
kommunstyrelsesammanträden: 2021-11-08 kl. 15.00 och 2021-11-12
kl. 14.00.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Åsa Ekblad (M) och Lars Nyström (SD) reserverar sig mot beslutet då det
innebär en dålig transparens.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt sammanträdesdagar för 2021.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Axelsson (S): Föreslår att kommunstyrelsen kompletterar
sammanträdesplanen med två kommunstyrelsesammanträden: 2021-11-08
kl. 15.00 och 2021-11-12 kl. 14.00.
Sven-Åke Strandberg: Lena Axelssons (S) förslag bifalles.
KS bifall.
KO ska vara i NHG.
LA större lokal.
ÅE: reserverar sig mot beslutet då det är dålig transparens om anledning till
mötena.
LN reserverar sig -"Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagt förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Anställning av förvaltningschef serviceförvaltningen
Ärendenummer KS 2021.1390
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med rekryteringsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag på kandidat till tjänsten som förvaltningschef för
serviceförvaltningen.
Förtroendevalda, tjänstepersoner och fackliga representanter har ingått i
rekryteringsgruppen.
Kommundirektören föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
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Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt
översvämningsdirektivet - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1187
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skurups kommun ställer sig bakom förslag
till samordnat remissvar över samråd om riskhanteringsplaner enligt
översvämningsdirektivet.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram riskhanteringsplaner enligt
översvämningsdirektivet för sju skånska områden (Helsingborg,
Landskrona, Malmö, Falsterbo, Trelleborg, Ystad och Kristianstad). Även
om Skurups kommun inte tillhör något av de sju utpekade områdena är det
en kustkommun med liknande frågeställningar. Det bedöms därför vara
viktigt att Skurups kommun besvarar remissen och inte minst Länsstyrelsens
roll och arbetssätt. Malmö Stad har tagit initiativ till ett samordnat remissvar
och det bedöms ge bättre tyngd åt svaret att delta i det samordnade
remissvaret än att enbart överlämna ett eget yttrande från Skurups kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Slutligt yttrande - samordnat remissvar från kustkommunerna Bromölla,
Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Lomma, Malmö, Simrishamn, Skurup,
Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skurups kommun ställer sig bakom förslag
till samordnat remissvar över samråd om riskhanteringsplaner enligt
översvämningsdirektivet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Sven-Åke Strandberg (KV): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen.
Marcus Willman, tf förvaltningschef.
Corfitz Nelsson, strateg.
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Initiativ från Magnus Alm (S) m.fl. om demokrati återremitterat ärende
Ärendenummer KS 2021.1283
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet kompletteras med skrivelserna från partierna samt att
kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar detsamma
till kommunfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Moderaterna, Kent Olsson (SkuP) och Lars Nyström (SD) reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för
komplettering av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag
att inom 7 dagar bereda ärendet.
Sveriges Kommuner och Regioners, SKR´s, förbundsjurister med
specialistkompetens inom kommunalrätt har anfört följande:
•

•
•

•
•

Det som saknas i ärendebehandlingen är dokumentation från den
eventuellt nya majoriteten om en ny parti- eller konstellationsuppgörelse, där det dels ska framgå vilka som ingår i denna och dels
den nya majoritetens plan (program).
Först när denna eventuellt nya parti- eller konstellationsuppgörelse
och program för deras regerande finns framlagt kan
kommunstyrelsen behandla ärendet.
Kommunstyrelsen ska behandla ärendet på efterföljande
sammanträde när dessa ovan angivna handlingar inkommit. Vid
denna framtida tidpunkt kan tidigast förslag till kommunfullmäktige
anföras att i enlighet med KL 6:21 entlediga nuvarande presidier och
välja nya.
Ärendet behandlas därefter åter utav kommunfullmäktige.
Efter kommunfullmäktiges eventuella beslut om nya presidium kan
frågan om inrättande av nya utskott och val till dessa behandlas av
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium beslutade 2021-10-15 att det utifrån rådande
kommunalrätt inte förelåg möjlighet för kommunstyrelsens presidium att i
dåläget kalla till extra sammanträde i kommunstyrelsen avseende ärende KS
2021.1283 då legala förutsättningar för detta inte förelåg, varvid tidplanen
för ärendet ej heller kunde uppfyllas.
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I skrivelse daterad 2021-10-19 har Magnus Alm (S) hemställt om att
kommunstyrelsen skyndsamt kallas för att hantera ärendet enligt
kommunfullmäktiges beslut.
I e-post daterat 2021-10-22 har Magnus Alm (S) kompletterat med
handlingar daterade 2021-10-19 rubricerade ”Ny majoritet med ansvar för
Skurup”.
Under perioden 2021-10-22-2021-10-25 har följande ledamöter begärt att
kommunstyrelsen ska sammankallas: Magnus Alm (S), Solbritt Lundgren
(C), Lena Axelsson (S), Kerstin Peterson-Brodda (L), Jörgen Lidfeldt (-),
Roland Hansson (S) samt Babak Rahimi (V).
Beslutsunderlag
Skrivelse från Magnus Alm (S) daterad 2021-10-04.
Skrivelse från partier om politisk majoritet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige, 2021-10-14, § 171:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för komplettering av handlingar som saknas. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inom 7 dagar bereda ärendet.
Kommunstyrelsen, 2021-10-04, § 234:
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Magnus Alms (S) initiativ med
ändringsförslag vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar följande:
•

•
•
•
•

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att pröva
huruvida det föreligger en ny politisk majoritet i Skurup kommunhus
AB, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, Myndighetsnämnden
för miljö och byggnad samt Myndighetsnämnden för individ och
familjeomsorg.
Att kommunstyrelsen beslutar anse ärendet allsidigt belyst.
Att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att skyndsamt utlysa
ett extra sammanträde där ovan fråga prövas, samt att vid en ny
politisk majoritet erforderliga val med stöd av KL 6 kap görs.
Att kommunstyrelsen beslutar inrätta ett beredningsutskott bestående
av 7 ledamöter inkl. en ordförande, 1:e vice- och 2:e vice
ordförande.
Det ansvar som idag åligger kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande samt presidium, enligt kommunstyrelsens reglemente
samt övriga relevanta beslut överförs till beredningsutskottets
ordförande och presidium. Beredningsutskottet skall bereda samtliga
ärenden till kommunstyrelsen. Således rapporterar och informerar
kommundirektören och förvaltningschef för serviceförvaltningen till
beredningsutskottet.
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Att kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde senast 1
timme efter att det ordinarie sammanträdet 4/10 – 21 avslutats.
Sammanträdet skall enbart behandla val till beredningsutskottet.
Att kommundirektören får i uppdrag att till nästkommande, extra
kommunstyrelsesammanträde, ta fram ev. nödvändiga
beslutspunkter kopplade till kommunstyrelsens reglemente, fastställt
av KF, gällande § 8.
Att ärendet omgående efter justering delges kommunfullmäktiges
ordförande.

Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Alm (S): Ärendet kompletteras med skrivelserna från partierna
samt att kommunstyrelsen anser ärendet allsidigt belyst och överlämnar
detsamma till kommunfullmäktige.
Johan Bolinder (M): Ärendet återremitteras för komplettering av
underskrifter samt politiskt program.
Sven-Åke Strandberg (KV): Ärendet ska avgöras idag.
Lars Nyström (SD): Ärendet återremitteras i enlighet med Johan Bolinders
(M) förslag.
Åsa Ekblad (M): Ärendet återremitteras i enlighet med Johan Bolinders (M)
förslag.
Kent Olsson (SkuP): Ärendet återremitteras i enlighet med Johan Bolinders
(M) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
återremitteras i enlighet med sitt eget förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att återremittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Resultatet från omröstningen anges under rubriken omröstning.
Därefter ställer ordförande proposition på Magnus Alms (S) förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Omröstning
Vid härefter verkställd omröstning avges 5 ja-röster mot 8 nej röster vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Följande ledamöter röstade ja:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP) och Lars Nyström (SD)
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (V), Jörgen Lidfeldt (-), Jimmy Nilsson (-), Magnus Alm
(S), Lena Axelsson (S), Roland Hansson (S), Sven-Åke Strandberg (KV)
och Babak Rahimi (V).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Delårsrapport per 2021-08-31 - bordlagt ärende
Ärendenummer KS 2021.1122
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2021.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till delårsrapport per 2021-08-31 för Skurups kommun, inklusive
koncernen redovisas i dokumentet Delårsrapport augusti 2021. I rapporten
redovisas såväl resultat per 2021-08-31 som prognos för helåret 2021.
Skurups kommun redovisar ett resultat efter 8 månader på +57,9 mkr vilket
är 17,7 mkr sämre än motsvarande period året innan. Det prognostiserade
resultatet vid årets slut beräknas till 32,3 mkr vilket är 23,6 mkr sämre än
året innan. Kommunens verksamheter beräknar redovisa ett underskott på 1,1 mkr. Skol- och utbildningsförvaltningen redovisar +4,0 mkr, Individoch omsorgsförvaltningen -11,3 mkr och Serviceförförvaltningen -4,9 mkr.
Ramen Centralt samt finansiering redovisar ett överskott på 11 mkr varav
realisationsvinster uppgår till 5,0 mkr.
Kommunens investeringar beräknas uppgå till 130,4 mkr vilket är 47,8 mkr
mer än året innan.
Koncernen redovisar ett resultat efter 8 månader på -7,6 mkr och ett
prognostiserat resultat vid årets slut på -18,7 mkr.
Kommunkoncernens intäkter förväntas minska med 199,3 mkr jämfört med
2020 framförallt på grund av 2020 års försäljning av fastigheter
(Skurupshem AB).Skatter och generella statsbidrag beräknas sammantaget
bli 22,6 mkr högre än budget. Överskott mot budget finns för finansnetto
(1,7 mkr).
Kommundirektören föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16.
Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2021.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten.
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